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Förfrågningsunderlag, varför blir de inte bättre?
SVBRF medlemmar får varje år
anbudsförfrågningar med ursprung från Trafikverket, TRV
där man ämnar upphandla räcken till en entreprenad. Underlag
som tyvärr alltför ofta uppvisar
brister eller rena felaktigheter
i förhållande till både det egna
regelverket och LOU.
SVBRF har under många år
sakligt påpekat detta för ansvariga med det uppenbara målet
att få till förbättringar (se även
nyhetslänken dec-16). Sett till
utfallet hittills i år kan vi bara
konstatera att vi inte lyckats.
Varför?
Två ord beskriver åtminstone
grundorsaken: Kompetens och
Kommunikation

Exempel på nyligen monterat väg- och broräcke som upphandlats på en
felaktig projektering.
Broräcket skulle varit längre både enligt VGU 2012 och 2015. Tillfälligt
har man åtgärdat genom att montera en förhöjning i trä, som i sin tur
utgör en trafikfara – kan tränga in i påkörande fordon.

Inga eller otydliga kompetenskrav
gällande ”räckeskunskap” hos
de som ska upprätta respektive
granska anbudshandlingar. När
redan grundläggande uppgifter
som kapacitetsklass, arbetsbredd
och skaderisklass saknas i handlingarna är det uppenbart att kunskapsluckorna är stora. TRV deklarerade 1 jan 2011 att man ska
upphandla CE-märkta skyddsanordningar. För att informera om
vad det innebar genomfördes ett
antal seminarier i landet där TRV,
SP och SVBRF gemensamt informerade om CE-märkningen.
Nedan ett citat från Nyhetslänken
juni 2011:
Det kan eventuellt bli aktuellt
med ännu en seminarieserie då
nog många hade missat betydelsen av det krav som nu gäller
och hur det kan hanteras, framförallt upplevdes det tyvärr som
”tunnsått” med deltagare från
Trafikverkets egen personal.

Det hade absolut behövts fler seminarier och fler deltagare från
TRV, speciellt som CE-märkning
numera dessutom är ett lagkrav
sedan 1 juni 2013... nu under våren (2017!) har det kommit ut två
projekt där TRV ämnar upphandla egendesignade betongräcken
utan krav på att de ska vara CEmärkta. Ett slag i ansiktet på de företag som lagt ner stora resurser
på att få sina räcken CE-märkta. I
det ena fallet har TRV t o m ställt
krav på skaderiskklass vilket är
märkligt då detta är något som
fastställs i samband med kollisionstesterna, som ju inte kommer
att genomföras. TRV säger i detta
fall att det är deras ”bedömda”
skaderiskklass. Vem som gör denna typ av bedömning inom myndigheten och efter vilka kriterier är
oklart. SVBRF har skickat ärendet
till EU-kommissionen.
En relevant invändning vad gäller att inte ange egenskapskrav

Kompetens
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för skyddsanordningarna kan vara
att det ibland handlar om en Totalentreprenad, oftast benämnd
”totalare”. Där entreprenören får
fria händer att vara kreativ inom
de angivna ramarna i syfte att få
till kostnadseffektiva lösningar. För
räcken är det då Vägar och Gators
Utformning, VGU som gäller. Den
senaste utgåvan är från juni 2015
med ett nyutkommet supplement
utgivet i april i år. VGU är bra och
blir bättre för varje utgåva, men nu
kommer vi in på det andra ordet,
Forts. nästa sida

I DETTA NUMMER
> SVBRF visar upp sig
> Succéutbildning
på Irland
> Spännande nyheter
på Nordic Road

Sommaren har väl de
flesta upplevt lite väl
trevande. På många håll
dessutom fruktträd utan
frukt till följd av en tidig
”värmebölja” följd av
mycket kalla nätter då
kylan tyvärr fått den blivande frukten
att frysa sönder.
När jag tittar tillbaka på tidigare utgåvor
av det här bladet infinner sig känslan av
att det är mycket ”gnäll” på våra myndigheter. Säkert tycker en del att det är
obefogat och att de ”offentliga” gör så
gått de kan. Och det vill jag nog också
tro är sant. Men vissa faktum kvarstår
dock som tydliga. När det gäller Trafikverket, TRV, känns det uppenbart att
det pågår en nedmontering av den egna
teknikkompetensen. Man skall ju vara
en ren beställare. Teknik överlåtes med
varm hand till konsulter. Det vi som
branschföreträdare ser som mycket viktigt är att alla aktörer verkar för att man
har goda kunskaper om det som skall
skapa en säker trafikmiljö för oss alla.
Alla goda föresatser till trots och att vi
ser allt bättre versioner av styrande dokument som VGU mm tycks framgångarna vara mycket begränsade. Att vissa
konsulter precis som en del av TRV’s
personal har kompetens och kunskap är
helt klart. Problemet är att de är alldeles för få. Här måste ambitionen höjas
på alla håll. Det är inte acceptabelt att
förfrågningsunderlag i alltför stor utsträckning är så bristfälliga som i dag.
Detta främjar inte 0-visionens målsättning. Här måste krafttag göras för att få
en förändring. De finns de som tror att
s.k. totalentreprenader är lösningen, jag
tvivlar på det. Lägsta möjliga pris kan
inte få det resultatet utan betydligt bättre kvalitet i anbudsförutsättningarna.
Det skall bli intressant att se om det
kompetensutvecklingsarbete som startats upp i Irland kommer att kunna avläsas i statistik om några år. Att vägräcken
och kringliggande anordningar kan ha
stor betydelse för olycksutgången är det
väl ingen som tvivlar på. Men brist på
kunskap och statistik, som skulle vara
en god hjälp som beslutsunderlag för
framtida åtgärder och val av lösning
saknas. Att skapa incitament för en
bättre kunskapsinsamling via driftentreprenörer skulle kunna vara ett sätt att
bättra på vetandet. Men det behövs mer,
mycket mer!
Önskar alla en riktigt skön sommar!
Lennart Wahlund, Ordf.

Forts. från föregåeden sida.

Förfrågningsunderlag...

Kommunikation

Det framgår med stor tydlighet att de krav som står i VGU tar alltför lång
tid att nå ut, både internt inom TRV och till anlitade konsulter. Vi har i år
sett förfrågningsunderlag där man åberopar såväl VGU 2012 som VGUinfo nr 7 februari 2007!
VGU är som tidigare konstaterades bra men att nya krav inte slår igenom (eller än värre bortses från) drabbar trafikanterna genom svårare,
eller t o m helt onödiga olyckor. I presentationen av VGU står ”Reglerna
är obligatoriska att användas inom Trafikverket.” - Det är också allt vi
begär.
Det finns trots allt ljusglimtar framför allt hos en del konsultföretag som
medvetet satsat på att bygga upp ”räckeskompetensen” hos de som
arbetar med projektering av skyddsanordningar. Vi uppmanar fler att
följa efter och inte minst inom TRV som ju ska granska och ta över den
färdiga entreprenaden med Nollvisionens mål som rättesnöre.

SVBRF visar upp sig
Vi finns på plats för att dela med oss av vår kunskap och informera
om SVBRF på flera evenemang under hösten.
Först kommer
Veisikringskonferanse i Oslo 23-24 aug

Tylösandsseminariet 12-13 sept är välkänt sedan många år och

där medverkar vi nu för första gången

Efter dödsolyckan förra året då en räddningspersonal
omkom vid arbete i samband med en vajerräckesolycka kommer SVBRF att delta i
Skadeplatskonferensen 28 sept för att informera
om riskerna som kan uppstå och hur man hanterar
dessa på bästa sätt.

Räckeskunskap - nytt krav
på trafiksäkerhetsgranskare
Transportstyrelsens beslut att trafiksäkerhetsgranskare ska ha kunskap
om väg- och broräcken är nu publicerat, >se länk.
I föreskriften under § 18 Fortbildning står ”Den som godkänns som trafiksäkerhetsgranskare och saknar erfarenhet av arbete med vägräcken
eller andra skyddsanordningar ska genomgå fortbildning om detta inom
ett år efter godkännandet.” Det klargörs också att fortbildning ska ske
minst vart 3:e år. En välbehövlig komplettering till de tidigare kunskapskraven!

Succé för utbildningen av
räckesprojektörer på Irland!

Vi har tidigare rapporterat om det välbehövliga och kloka initiativ som tagits av Trafikverkets motsvarighet på Irland, Transport
Infrastructure Ireland, eller TII som det förkortas, för att komma
tillrätta med undermålig projektering av räcken. Nedan får vi nu ta
del av deras egna ord om utbildningen och resultaten.
Från SVBRF passar vi på att gratulera initiativtagarna på TII till en
riktigt bra satsning för bättre trafiksäkerhet och ett lyckat utbildningsprojekt!

De 40 deltagarna, på den
senaste utbildningen i
maj, i full färd med att lösa
en praktisk uppgift inom
räckesprojektering. En av
flera workshops under de 2
utbildningsdagarna.

Anm. VRS = Vehicle Restraint Systems = Skyddsanordningar för fordon

VRS Design Course in Ireland
In 2015 Transport Infrastructure
Ireland (Irish National Roads Authority) devised a 2 day course for
VRS Designers; further to noting a
general lack of compliance across
the network after completing a nationwide inspection of new VRS
installations and repairs on their
road network.
It became apparent through the
inspection process that installers
were becoming involved in the
design process to such an extent
that in some cases they were designing, installing and signing off
on barrier systems with no Designer/Client input into the process at
all. This had led to the ‘race to the
bottom’ to provide the cheapest
design.
TII recognised that there was a
general lack of knowledge regarding VRS within Local Authorities,
Consultants, and Contractors and
in some cases even installers. It
was therefore decided that TII
needed to prepare a course that
would teach engineers the fundamentals of VRS, including design
and installation. It was recognised
that there should be complete
separation between setting the

client’s requirements and installation. When the teaching material
was being developed, it became
more than just design of VRS. TII
worked with Engineers Ireland
(the Irish Institute of Engineers)
and selected experts in the area
to develop the teaching material
and give the lectures.
The course was developed to
cover the following areas:
• General knowledge of VRS
and their function;
• The principles of forgiving
roadsides;
• Classification and Perfor-		
mance levels of VRS
• The design of VRS
• Solutions and best practice
in constrained situations;
• Identification of existing
roadside hazards and
mitigation measures;
• Inspection and maintenance
of VRS installations;
• Certification of VRS installation
The course was accredited by
Dublin Institute of Technology with
a special purpose award on suc-

cessful completion of an exam at
the end of the course.
To date, it has attracted people
from local authorities, engineering consultancy, contractors,
installers and manufactures. The
course involves lectures, showing videos, group exercises and
a test at the end. Each class is a
maximum of 40. The first course
was completed in November 2015
and to date 7 further courses have
been completed by 260 people.
The interest in the course has
grown since the first class. What
most people find interesting about
the course is that what they always saw as a mundane structure
on the side of the road is not as
simple as they thought it was. A lot
of interest has now been generated especially within local authorities as a result. A lot of queries are
now received in TII about many
different aspects of VRS on the
network.
By Alastair De Beer and
Herbert Nyamakope, TII

Årets utbildningar
Under våren har det tillkommit 32 st nya SVBRF
auktoriserade räckesmontörer och glädjande är att
praktikutbildningen för Lin- och Slänträcken är igång
igen i Skövde efter 1 års ofrivilligt uppehåll.
De planerade allmänna räckeskurserna har i år
kompletterats med flera företagsinterna utbildningar
som beställts. Glädjande att notera är de konsultföretag som ser till att medarbetare som projekterar
skyddsanordningar för fordon får en riktad utbildning
inom ett annars eftersatt område.
Vi ser även en efterfrågan på kunskap inom området
från andra håll så som räddningstjänst, olycksutredare och inspektörer.
Uppspänning av linräcke under
praktikutbildningen i Skövde.

VGU supplement 1 utgivet Räcke 17 på intern remiss
Supplement 1 gäller från 1 april 2017. Där noteras
att bl a kraven på skyddsanordningar i och utanför
tunnlar har ändrats och förtydligats samt att det framgår i vilka fall något får placeras innanför ett räckes
arbetsbredd.

Krockprov live och
Trafiksäkerhetscenter på
Nordic Road,
Elmia 10-12
oktober!
SVBRF ingår i programrådet för de seminarier som
kommer att hållas som en del av Nordic Roadmässan >se länk. I samband med det arbetet har vi fått
till två spännande nyheter för årets mässa. Dels
kommer krockprov att genomföras live inför mässbesökarnas ögon två ggr per dag under de tre dagar
mässan pågår och dels arbetar vi för att få till ett
Trafiksäkerhetscenter.
En icke kommersiell del av mässan där olika aktörer som påverkar och/eller berörs av hur säkerheten
längs våra vägar kan informera och diskutera med
besökare. Där kommer även krockproven att presenteras och analyseras från en scen, både före och
efter att de körts. Ett nytt grepp som förhoppningsvis
bidrar till ökat intresse för trafiksäkerhet och minskar
antalet olyckor.

Under vintern och våren har representanter för
SVBRF och Sveriges Byggindustrier, BI arbetet med
att revidera Räcke 07 som är ”Branschspecifika til�lägg till och ändringar av AB-U 07/ABT-U 07 för räckesentreprenader”. Arbetet har nu kommit så långt att
en remissutgåva har gått ut internt inom respektive
organisation. Inkomna synpunkter ska sedan behandlas med sikte på att ha Räcke 17 klart i oktober.

Räckeskonferensen
16 november
Vi sätter fokus på räcken på ett nytt sätt genom att
anordna en Räckeskonferens i Borlänge den 16 november. Det blir en konferens där skyddsanordningarnas betydelse som livräddare utgör kärnpunkten
och den samlade kunskapen inom ”Räckessverige”
för första gången får komma till tals och träffas.
Konferensprogram, anmälan och nyheter kommer
efterhand och håll utkik på SVBRF hemsida
www.svbrf.se för aktuell information.

Vi önskar alla en skön
och varm sommar!

